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ُاحلمد          ْ َ  هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسـلني وخـاتم النبيـني، ْ

 .سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
وبعد؛ فقد اطلعت عىل التحقيقات الدقيقة، التي أوردها األستاذ الفاضل الـشيخ        

القـراءات العـرش مـن طريـق ، يف سلسلة كتبه التي أفرد فيهـا )توفيق إبراهيم ضمرة(
 طريـقب إسـعاد النـاس (حـثبيسري وطرق الطيبة، ومنها هـذا الالشاطبية والدرة والت

طريق ، فوجدت أن املؤلف حفظه اهللا قد حترى الدقة يف استخراج الفرق بني )القواس
 األستار كشف، فعبيد بن الصباح من الشاطبية وطريق القواس برواية حفص بن سليامن

، مما يدل عىل سعة اطالعه، وطول عن هذا الطريق بأوجز وأوضح العباراتواملبهامت 
 . والطرق الصحيحة والشاذةالقراءات والرواياتالبحث يف باعه يف 

والقراءة بإفراد الروايات هـو مـنهج الـسلف، وقلـام كـانوا جيمعـون بـني القـراءات 
 ."النرش"ابه والروايات املختلفة يف جملس واحد، كام أفاده ابن اجلزري يف كت

                                          
 والسبب هـو عظـم مهمهـم، وكثـرة حرصـهم، ،مل يتعرض أحد من أئمة القراءة يف تواليفهم هلذا الباب )١(

 ال ،ل ختمـة بروايـة وكانوا يقرأون عىل الشيخ ك، واستيعاب رواياته،ومبالغتهم يف اإلكثار من هذا العلم
 فمن ذلـك ، املائة اخلامسة ومن بعدهم إىل، وهذا الذي كان عليه الصدر األول،جيمعون رواية إىل غريها
 ،وإنـام دعـاهم إىل ذلـك فتـور اهلمـم.  واستمر إىل زماننـا،لواحدةات يف اخلتمة ءاالوقت ظهر مجع القرا

 وأتقن معرفـة ،تءاسمح به إال ملن أفرد القرا ومل يكن أحد من الشيوخ ي،وقصد رسعة الرتقي واالنفراد
ملـا  ،صهر الشاطبي عيل بن شجاع العبايس حتى إن ، وقرأ لكل قارئ ختمة عىل حدة،الطرق والروايات

 فكان إذا أراد قـراءة ، مل يقرأ عليه قراءة واحدة من السبعة إال يف ثالث ختامت،أراد القراءة عىل الشاطبي
هكذا و ، ثم جيمع البزي وقنبل يف ختمة، ثم ختمة برواية قنبل، برواية البزي ختمةًال يقرأ أوًابن كثري مثال

 ومجعه مـع الـدوري ، ومل يبق عليه إال رواية أيب احلارث،ت السبع يف تسع عرشة ختمةءاحتى أكمل القرا
 .)حقـافسـورة األ( فلـام انتهيـت إىل ،ين باجلمعر فأم، فأردت أن أقرأ برواية أيب احلارث:يف ختمة، قال
بعد أن يفـرد الـسبعة يف إحـدى وعـرشين إال  قرأ عىل التقي الصائغ اجلمع اًمل أعلم أحدو ،تويف رمحه اهللا

= 

 القواسطريق  ٣



 

 القواسطريق  ٤

وهذه الكتب القيمة تسري يف هذا املنهج الذي اتبعه السلف الصالح، وهو أوىل وأحـق 
َأن يتبع يف تعليم القراءات واألخذ هبا َُّ. 

نسأل اهللا تعاىل أن يوفق املؤلف إىل املزيد من الكتابة والتأليف يف القراءات، وأن ينفع به 
ْخـريكم  مـن: (ن قال فيهم رسوله الكـريماإلسالم واملسلمني، وجيعله وإيانا مم َ ْ ُْ ُ َ تعلـم َ َّ َ َ

ُالقرآن وعلمه ََ َّْ َْ َ ُ.( 
وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آلـه الطـاهرين الطيبـني وعـىل صـحابته 

 .أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 م١٤/٨/٢٠١٤هـ املوافق ١٨/١٠/١٤٣٥ بتاريخ حرر يف القاهرة املعزية

 

                                          
وقرأ شيخنا عبد الوهاب القروي اإلسكندري عىل شيخه الـشهاب أمحـد بـن . لعرشة كذلكا و،ختمة=

 للـسبعة يف ختمـة أجـاز بعـضهم اجلمـعو.اإلعالن يف السبع أربعني ختمةكتاب حممد القويص بمضمن 
 مـع ،سـمربن منـصور املعـروف باألااهللا  الدين عبدأعظم ما بلغني يف ذلك قضية الشيخ مكني وواحدة،

 إىل اً دخـل يومـ،ن الـشيخ مكـني الـدين األسـمرإف ،الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن حممد وثيق اإلشبييل
 فوقـع يف نفـس املكـني ،واب اجلـامع وهو ينظر إىل أباً واقفاً فوجد شخص،اجلامع اجليويش باالسكندرية

 ، ومل يكن ألحد منهام معرفة باآلخر، ليسلم عليهته وأنه يعزم عىل الرواح إىل جه،األسمر أنه رجل صالح
غـرب إال  مـا جئـت مـن امل:، قـالنعـم: أنت عبد اهللا بن منصور؟ قـال:  فلام سلم عليه قال له،وال رؤية
 وعنـد طلـوع ،ت السبعءاكني األسمر تلك الليلة اخلتمة بالقرات، فابتدأ عليه املاءا ألقرئك القر،بسببك

 ، واحـدةةت الـسبع يف ليلـءا بالقرااً مجعالقرآن الكريم فختم عليه ،)من اجلنة والناس(الفجر إذ به يقول 
 . ١٤٦ ص٢ ج"النرش"



 

 
ْ  إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، من هيده اهللاُ فال مضل له، ومن يـضلل  َ َِّ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َْ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َِ َ ْ َِّ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ ُ َ َُ ِ

َفال هادي له، وأشهد أن ال إل َ َِ ْ ََ َُ َ َ ُ َْ ِ ُه إال اهللاُ وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبـده ورسـوله، َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َُ َ َُّ َ َُّ ً ََ َ ُ َّ َ َ ِ َ
ِاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد، كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميد َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ٌَ َِّ ٍ ٍَ ِ َِ َ َ َّ َّ َِّ ْ ْ َ َ َ َُ َ َ ََّ ِّ َ، وبارك عىل َِّ َ ْ ِ َ َ

ٍحممد وعىل آل حممد ٍَّ ََّ ُ َ َ ُِ َ َ كام با،َ َ ٌركت عىل إبراهيم إنك محيد جميدَ ٌ َِّ َ َ َ َِ َ ِ َِ َ َِ ْ َ ْ. 
 ]. آل عمران [)4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @( 

أبو شعيب ه  فيبحث خمترص يف ما خالف كتابة  بعض اإلخوةطلب منيقد ف ؛ما بعدأ
َّ عبيد بن الصباح من طريق الشاطبية ،القواس قـراءة مـن حفـص بـن سـليامن رواية لَّ

 الكلامت التي فيها اخلالف، ويكون الباقي قد حيتوي عىل ،جود الكويفَّعاصم بن أيب الن
 .وافق فيه طريق الشاطبية عن حفص

تي كلامت الال عن حفص ومجعت فيه القواسفرجعت إىل الكتب التي ذكرت طريق      
ٍمتقنا لروايـة حفـص  أن يكونَةءراقواألصل فيمن يقرأ هذه ال  فيها الشاطبية،لفاخ ً ِ 

 التي يمكن الرجوع إليها راجع املهذهذكرت يف احلاشية ، وقد شاطبية والطيبةبال اًجماز
 بعض طرق حفص من الطيبة، أو أحد القواس، كام ذكرت إذا وافق ملزيد من التوضيح

ٍالرواة أو القراء من العرشة مكتفيا بواحد  مواضـع العرشة يفالقراء  القواسوخالف  ،ً
  .نبهت عليهاقليلة 

                                          
األشهر واختار اشرتط مؤلفها ما  يف القراءات ةالكتب املؤلفمن : ٢٧منجد املقرئني ص  قال ابن اجلزري )١(

 فتلقى الناس كتابه بالقبول وأمجعوا عليه مـن غـري معـارض كالغايـة البـن مهـران والغايـة ،ما قطع به عنده
 إشـكال يف أن مـا ال واحلرز للـشاطبي، فـ واإلرشاد للقالنيس والتيسري للداينللهمذاين والسبعة البن جماهد

 .احلفاظ من الثقات واألئمة النقادًتضمنته من قراءات مقطوع به إال أحرفا يسرية يعرفها 
 للهذيل أو املبهج لسبط اخلياط أو روضة املـالكي   أما من قرأ بالكامل:٣٩ ص ١قال ابن اجلزري يف النرش ج 

ًونحو ذلك عىل ما فيه من ضعيف وشاذ عن السبعة أو العرشة فال نعلم أحدا أنكر ذلك وال زعم أنه خمـالف 
= 

 القواسطريق  ٥



 

 القواسطريق  ٦

 ثـم تفـضل  عـيل توفيـق النحـاسه الرسـالة عـىل شـيخنا الـدكتوروقد قرأت هذ
 .بمراجعتها والتقديم هلا وأجازين بسنده املذكور فيها

 .حثبىل كل من ساهم يف إخراج هذا الهذا وأتوجه بالشكر إ 
ًهذا جهدي فام كان صوابا فمن اهللا، وما كان خطـأ فمنـي ومـن الـشيطان، وقـد   

َأصاب املزين حني قال ِعورض كتاب سبعني مرة لوجد فيه لو : (ُّ َ ًِ ُ ٌَ َ َ َخطأ، أبى اهللاُ أن يكون ُ َ ٌ
ُكتاب صحيح غري ٌ  ). ِ كتابهٌ

َكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الب َ َ ٍ ٍ  أو عبارة من األفضل تعـديلها ًخطأ حثِّ
ــاتف  ــىل ه ــك ع ــي ذل ــوان اآل ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أن يبلغن ــىل العن  :يتأو ع

Yahoo.com@Tawfiq_Damra  
   أسأل أن ينفع به اإلسالم واملسلمنياهللاَ

 

                                          
ثبتـون شـهادهتم يف ي علامء األمة وقضاة املسلمني يكتبون خطـوطهم وزالليشء من األحرف السبعة بل ما =

 .إجازاتنا بمثل هذه الكتب والقراءات
الـسبعة والعـرشة والثالثـة عـرشة إن القراءات املشهورة اليوم عن : ٣٨ ص ١قال ابن اجلزري يف النرش ج و

له اطـالع عـىل ذلـك يعـرف  حر فإن منل من كثر ونزر من ب يف األعصار األول قاً كان مشهوربالنسبة إىل ما
 ال حتـىص، اًممـالذين أخذوا عن أولئك األئمـة املتقـدمني مـن الـسبعة وغـريهم كـانوا أَّالقراء  اليقني أن علم

نـا عـن بعـض مـن ال علـم لـه أن  بلغاِملـو . أكثر وهلم جرااً أخذوا عنهم أيضوطوائف ال تستقىص، والذين
ت الـصحيحة هـي ءا من اجلهال أن القـرا السبعة بل غلب عىل كثريت الصحيحة هي التي عن هؤالءءاالقرا

التي يف الشاطبية والتيسريحتى أن بعضهم يطلق عىل ما مل يكن يف هذين الكتابني أنه شاذ وربام كان كثري ممـا مل 
 )ل من هذا القبيالقواسوطريق (، يكن يف الشاطبية والتيسري وعن غري هؤالء السبعة أصح من كثري مما فيهام

أكثـر مـن  الـسبع ءاتقـراال جـامع البيـان يف ذكريف كتابـه عمرو عثامن بن سعيد الداين ا احلافظ أب ذكر أنثم
عامئـة وتـسعة  وأرباًمخـسني قـراءة عـن األئمـة وألفـكتابه الكامـل  مجع يف اهلذيل، وأن مخسامئة رواية وطريق
 .اًومخسني رواية وطريق
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ُهو عاصم بن أيب النجود َّأبو بكر األسـدي مـوالهم الكـويف احلنـاط ، . شـيخ

 . اإلقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة
 بعـد أيب عبـد الـرمحن الـسلمي يف وهو اإلمام الذي انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة

 اًمجع بني الفصاحة واإلتقان والتحرير والتجويـد، وكـان أحـسن النـاس صـوت. موضعه
ما رأيت «: ال أحيص ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: قال أبو بكر بن عياش. بالقرآن 

صـالح، حدثنا حسن بـن : وقال حييى بن آدم. » أقرأ للقرآن من عاصم بن أيب النجوداًأحد
، وقـال ابـن » قط كان أفصح من عاصم إذا تكلم كاد يدخلـه خـيالءاًما رأيت أحد«: قال

 . اًمرضت سنـتني فلام قمت قرأت القرآن فام أخطأت حرف: قال يل عاصم: عياش
 . كان عاصم يبدأ بأهل السوق يف القراءة  :وقال ابن عياش

لرمحن السلمي وأيب عمر  عن زر بن حبيش وأيب عبدااً  أخذ القراءة عرض:شيوخه 
واحلارث بـن حـسان البكـري ، روى عن أيب رمثة رفاعة بن يثريب التميمي .الشيباين 

 .وكانت هلام صحبة
 إال أبو عبد الرمحن السلمي وكنـت اًما أقرأين أحد حرف(: قال يل عاصم: عبةقال ش

 .) لقد استوثقت:أرجع من عنده فأعرض عىل زر، فقال شعبة

                                          
جود اسم أبيه ال يعـرف لـه اسـم غـري يقال أبو النَّ ، ضم النون وقد غلط من-بفتح النون وضم اجليم  )١(

 . اسم أمهة عبد اهللا وهبدله هبدلة، وقيل اسموقيل اسمه ،ذلك
 .باحلاء املهملة والنون )٢(



 

 القواسطريق  ٨

راءة عنه أبان بن تغلب، وأبان بـن يزيـد العطـار، واحلـسن بـن روى الق :تالميذه
ومحاد بن سلمة، ومحـاد بـن زيـد، وسـليامن بـن مهـران  صالح، وحفص بن سليامن،

األعمش، وأبو بكر شعبة بن عياش، وشـيبان بـن معاويـة، والـضحاك بـن ميمـون، 
بـن ارو  من القرآن أبو عمـًواملفضل بن صدقة، وروى عنه حروفاواملفضل بن حممد، 

 .وخلق ال حيصون العالء، واخلليل بن أمحد، ومحزة الزيات،
رجـل : سألت أيب عن عاصـم بـن هبدلـة، فقـال:   وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

 قراءة أهل املدينـة، فـإن مل تكـن : قال؟ فسألته أي القراءة أحب إليك،صالح خري ثقة
 . فقراءة عاصم
 . يثه خمرج يف الكتب الستةحمله الصدق، وحد:  وقال أبو حاتم

  .  ال يبرصونوأبو حسنيكان األعمش وعاصم: وقال أبو بكر بن عياش

 .اً فوقع وقعة شديدة، فام كهره، وال قال له شيئًوجاء رجل يقود عاصام
دخلت عىل عاصم وقد احترض فجعلت أسمعه يردد هذه :  وقال أبو بكر بن عياش

 فعلمـت أن ]٦٢:األنعـام[ ﴾  N M LQ P O ﴿ :اآلية حيققها حتى كأنـه يـصيل
 . بالكوفة) ه١٢٧(تويف سنة. القراءة من سجيته

 .شاية بن عشعبحفص بن سليامن، و: نيراوي لعاصمواختار ابن جماهد 
                                          

  .٩٤ ،٧١السبعة البن جماهد ص )١(
 ذهبيلـل الكبـارَّالقـراء  معرفـة ،٣٤٦ص ١ج البن اجلـزريالنهايـة غايـة ،٦٩ ص جماهـد البـن السبعة )٢(

 ٥ج ذهبيلــل اإلسـالم تـاريخ ،١٤٨ص ٣ج زركيللـل األعـالم ،٩ص ٣ج األعيـان وفيـات ،٨٨ص١ج
 .١٧٥ص ١ج العامد ابن الذهب شذرات ٢٥٦ ص ٥ج ذهبيلل النبالء أعالم سري ،١٨٩ص

  .١١٩ ص ١، النرش البن اجلزري ج ٦،التيسري أليب عمرو ص٩٤، ٧١السبعة البن جماهد ص  )٣(



 

 القواسطريق  ٩

 
 .البزاز الغارضي الكويف األسدي داود أيب بن عمر أبو املغرية بن سليامن بن حفص

 بمكة وجاور ،هبا فاقرأ بغداد ونزل ،اًدهر الناس أقرأ ،ة للهجرتسعني سنة ولد :همولد
.اًأيضهبا  فأقرأ 

 .-زوجته ابن- ربيبه وكان ،عاصم  عن ًاوتلقين اًعرض القراءة أخذ:شيوخه

 الرواية :معني بن حييى وقال تالوة، الناس عن عاصم قراءة أخذ الذي وهو الداين قال 
 أبـو وقـال ،سـليامن بن حفص عمر أيب رواية عاصم قراءة عن رويت التي الصحيحة

 ثبت فثقة القراءة أما :الذهبي وقال ،عاصم بقراءة أعلمهم حفص كان :الرفاعي هاشم
 ابـن قال احلديث، جهة من فيه تكلم أنه إىل يشري ،احلديث يف حاله بخالف ،هلا ضابط
 عيـاش نب بكر أيب فوق احلفظ يف يعدونه األولون وكان اًمرار عاصم عىل قرأ :املنادى

 .عاصم عىل قرأ التي احلروف بضبط ويصفونه
قلت لعاصم، أبو بكر خيالفني، فقال أقرأتك بام أقرأين أبو عبد الرمحن : قال حفص 

السلمي عن عيل بن أيب طالب، وأقرأتـه بـام أقـرأين زر بـن حبـيش عـن عبـداهللا بـن 
 .مسعود

سامئة وعـرشون بني حفص وبني شعبة من اخللف يف احلـروف مخـ: قال ابن جماهد
 . يف املشهور عنهاماًحرف

                                          
 .١٦طاهر بن غلبون صلقراءات التذكرة يف ال )١(
 .ًموضعا) ٦٣٦(بينهام يف اخللف:  قلت)٢(



 

 القواسطريق  ١٠

L K J I H ( يف إال قراءتـه من يشء يف اـًعاصم خيالف مل أنه حفص وذكر

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M(   
.بالفتح عاصم وقرأه  الضادبضم قرأه ]٥٤: الروم[ 

 القاسـم بن محزةو ،وذياملر حممد بن حسني اًوسامع اًعرض عنه القراءة روى :تالميذه
 الفـضل بن العباسو ،الدقاق عثامن أيب بن محدو ،الزهراين داود بن سليامنو ،األحول
 بيـاض وخلـف، زرقـان الفـضل بن وحممد ،واقد بن حممد بن الرمحن عبدو ،الصفار
 شـعيب وأبـو ،التامر حممد بن هبريةو ،الصباح بن عبيد و ،الصباح بن وعمرو ،احلداد

 ،اجلعفـي عـيل بـن وحسني ،األنباري فراس بن شاهي بن حييى بن لوالفض ،القواس
. وغريهمالفقيمي وسليامن ،األنطاكي جبري بن وأمحد 

.للهجرةومائة ثامنني سنة تويف :وفاته 

                                          
  .٦٨ كتاب السبعة يف القراءات البن جماهد ص )١(
 .٢٨٧ص١ذهبي جلالكبار  لَّالقراء ، معرفة ٢٥٤ ص١ ج البن اجلزريغاية النهاية)٢(



 

 القواسطريق  ١١

 
 .صالح بن حممد أبو شعيب القواس الكويف وقيل البغدادي 

 .ليامن عن عاصم عن حفص بن ساً أخذ القراءة عرض:شيوخه 
احلاين ـمــأمحد بن احلسني الوإبراهيم السمسار ا ًروى القراءة عنه عرض :تالميذه 

 واحلـسن بـن وأمحد بـن عـيل البـزاز وأمحد بن موسى الصفار وأمحد بن يزيد احللواين
 .العباس الرازي وعبد اهللا بن اهلذيل والصلت بن شنبوذ

 واحلـسن بـن العبـاس الـرازي إال يف ، ومل خيتلف أمحد بن عيل البزاز:قال النقاش
فإن الرازي اقرأين بضم الصاد ، ]٤:الرعد[   )y x w(: حرف واحد من الرعد

 .وكرس اآلخر

.للهجرة يف القرن الثالث تويف :وفاته 
 
 

                                          
  لـداين لجـامع البيـان، ٤١٣ ص١ذهبي جلـالكبـار  لَّالقـراء ، معرفة ٣٣٤ ص١ ج البن اجلزريغاية النهاية)١(
، املبسوط البـن مهـران ص ٤٦صقالنيس لل الكفاية الكربى، ٣٣٢ ص١ جاملستنري البن سوار، ٢٣٠ص١ج

 .٢٧٩ ص ، الكامل للهذيل٢٦



 

 القواسطريق  ١٢

 

نحـاس،  عىل شيخنا الدكتور عيل حممد توفيـق الاسَّالقو بطريق  اخلالفحروفقرأت     
فأجازين عن  والده  حممد توفيق النحاس، عن الشيخ حممد بخيت املطيعي، عن أيب عبد اهللا 
حممد بن أمحد عليش املالكي األزهري،  عن الشيخ  حممد بن حممد األمـري الـصغري، عـن 
والده الشيخ  حممد بن حممد األمري الكبري،  عن أيب عبد اهللا حممد حسن الـسمنودي، عـن 

عبـد عـن لدين عيل الرميل املالكي، عن الشيخ أيب عبداهللا حممد قاسم البقري، الشيخ نور ا
 الـدينعـن الـشيخ نارص ه اليمنـي،ذعـن والـده الـشيخ شـحاالرمحن شـحاذة اليمنـي، 

 الشيخ أيب العباس أمحد بـن أيب بكـر  عن،األنصاريبن حممد الطبالوي، عن الشيخ زكريا
عـن أيب حممـد عبـد   بن اجلزري،احممد بن حممد  اخلري عن اإلمام أيب بن يوسف القلقييل،

الوهاب بن حممد القروي، عن أمحد بن حممد القويص، عن أيب احلسني حييى بن أمحـد بـن 
عبد العزيز بن الصواف، عن أيب القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل بن عثامن الصفراوي، عن 

صـبغ عيـسى بـن حـزم أيب حييى اليسع بن عيسى بن حزم الغافقي األندليس، عـن أيب األ
 عثامن  احلافظ أيب عمروالغافقي األندليس، عن أيب داوود سليامن بن نجاح األندليس، عن

 عن أيب الفتح فارس بن أمحـد بـن موسـى بـن  مؤلف كتاب جامع البيان،الداينبن سعيد 
 ، عـن  بن حسنون الـسامري البغـداديعبد اهللا بن احلسني أمحد أيبعمران احلميص، عن 

عن أيب عمر حفص بن القواس، صالح بن حممد  احلسني املاحلاين، عن أيب شعيب أمحد بن
عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن  الكويف، جودَّ عاصم بن أيب الن أيب بكرعن األسدي، سليامن

بن عفان وعيل بن أيب طالب وأيب بن كعب وزيد بـن ثابـت عن عثامن،حبيب السلمي
 العاملنيعن ربعن جربيلعن النبي 



 

 القواسطريق  ١٣

 
 .) ه٣٢٤ت( موسى ابن جماهدأليب بكر أمحد بن  : ةسبعكتاب ال .١
أليب بكر أمحد بن احلـسني بـن مهـران األصـبهاين ثـم النيـسابوري  : كتاب الغاية .٢

 .) ه٣٨١ت(
نيـسابوري أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصـبهاين ثـم ال : بسوطكتاب امل .٣

 .) ه٣٨١ت(
 ). ه٤٤٤:ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين: يف القراءات السبعانيمع الباج .٤
 أليب القاسم يوسف بن عيل بن :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٥

 .) ه٤٦٥:ت(جبارة اهلذيل املغريب 

ــراءات العــرش.٦  بــن ســوار البغــدادي  أليب طــاهر أمحــد بــن عــيل:املــستنري يف الق
 .) ه٤٩٦:ت(

ار القالنـيس َدْنـُ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:العرشالقراءات  يف الكفاية الكربى.٧
 . ) ه٥٢١: ت(الواسطي 

 .) ه٨٣٣:ت( حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري : النرش يف القراءات العرش. ٨
 
 

   



 

 
 

 شعبة بن عياش  بن سليامنحفص

 العليمي حييى  حييى بن آدم 
 

َّعبيد بن الصباح قواس ال شعيبأبو َّعمرو بن الصباح َّ َّ 

 

َإبراهيم السمسار  ْ ِّ 

 املستنري

  الغاية
 املبسوط
 املستنري
 املالك

 الكفاية الكربى
 

 هبرية التمـار

 أمحد الصفار أمحد احللواين

 املبسوط
 املستنري
 الكامل
 جامع البيان

  املاحلاينسني احلبنأمحد 

 جامع البيان
 الكامل



 

 القواسطريق  ١٥

 
 :وهي ) ياتلالك(صول  األ:ًوالأ
 ).  فقط حركات٤(التوسط   الشاطبية  طريقمن: املد املنفصل -١

 .) حركات٥( التوسطويق  فامعاجل كتاب من القواسطريق  نمو
 ). فقط  حركات٤( التوسط  الشاطبيةطريق  من :املد املتصل -٢

  .) حركات٥(اجلامع فويق التوسط   كتاب منالقواسطريق  ومن

 

                                          
، ٩٩صقالنـيس لا الكفايـة الكـربى، ٥٠٧ ص١ جاملستنري البـن سـوار، ٢٩٠ص ١ ج داينل ل جامع البيان)١(

، الكامـل ٩٧، الـسبعة البـن جماهـد ص ٥٠ية البن مهـران ص ، الغا٦٢املبسوط البن مهران ص 
 .٤٢٢للهذيل ص 



 

 القواسطريق  ١٦

 : وذلك يف كلامت خمصوصة هي :)و الفرشأالفروع ( اجلزئيات :اًثاني
 .]١١ :لنساء ا[ ﴾ À ﴿ :قرأ حفص -١

 .دكرس الصاب الشاطبية من طريق

 .v ﴾ ﴿ دفتح الصاب اجلامع  كتابمن قرأ الداين طريق القواس منو

  .]٧٦:األنعام[  ﴾@ A ﴿  حفصأقر -٢
  . الراء واهلمزةفتحب الشاطبية طريق من
∫⁄ ﴿ اإلمالةبمن كتاب اجلامع والكامل  طريق القواس منو ﴾. 

 .﴾P O ﴿ً إن جاء بعدها ساكن ويميلهام وقفا نحو ًويميل الراء ويفتح اهلمزة وصال

  .]١٢٨:األعراف[ ﴾£ ﴿  حفصأقر -٣
 .إسكان الواو وختفيف الراءب الشاطبية طريق من
﴿ فتح الواو وتشديد الراءبمن كتاب اجلامع الداين   قرأطريق القواس منو  ﴾. 

                                          
 .١٥٩ص٢ ج لداين ل جامع البيان رواية شعبة،وافق )١(
 .من طريق احللواين٣٣٤، الكامل للهذيل ص ٢٠٦ ص٢ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )٢(
 احلسن البرصي، وهبا قرأ حييى وابن مـسعود  هبرية، وقراءة طريقوافق، العرشة َّالقراء انفرد هبا عن )٣(

 .١٣٧ ص ٣ معجم القراءات ج ،٢٥٢ ص٢جامع البيان ج  انظر



 

 القواسطريق  ١٧

 .]٤ :يوسف [ ﴾ Â Á ﴿ :قرأ حفص -٤
  .إسكان الياءب الشاطبية من طريق

 .kÂ  ﴾  ﴿الكفايةو اجلامع  كتاب منفتح الياء بأ تقرطريق القواس منو
 .]٤ :رعد ال[ ﴾ y x w ﴿ :قرأ حفص -٥

 .الصاد يف الكلمتني رسكب الشاطبية من طريق
الغايـة واملبـسوط ووالـسبعة اجلـامع   كتـابالصاد منضم  بأ تقرطريق القواس منو

  ﴿الكفايةو واملستنري  ﴾ . 
  .]١٩:النحل[ ﴾M L K  ﴿  حفصأقر -٦
 .التاء فيهامب الشاطبية طريق من
﴿طريق القواس قرأ بالياء من كتاب اجلامع  منو     ﴾. 

                                          
وافق طريق رضار وشعيب عن حييى واألعشى من روايـة شـعبة، انظـر  العرشة،َّالقراء  انفرد هبا عن )١(

قالنـيس لا الكفايـة الكـربى، ٢٢٢ ص٢ جاملـستنري البـن سـوار، ٣٤٤ص٢ ج لداين لجامع البيان
 .٤٤٢،  الكامل للهذيل ص ١٤٧، املبسوط البن مهران ص ١٩٩ص

  وأبو زيـد عـن املفـضل، قراءة زيد بن عيل وجماهد وابن مرصفوافقو العرشة،َّالقراء  انفرد هبا عن )٢(
 ٢ جاملـستنري البـن سـوار، ٣٤٧ص٢ ج لـداين ل، جامع البيـان٢٠٥ص ٣معجم القراءات جانظر 
الغايـة البـن مهـران  ،١٤٨، املبسوط البن مهران ص ٢٠٠صقالنيس لا الكفاية الكربى، ٢٢٥ص

 .٥٧٨،  الكامل للهذيل ص ٢٦٤، السبعة البن جماهد ص ٩٠ص 
العرشة، ووافق املفضل وأبو بكر عن عاصم وعبد الوارث عن أيب عمرو ونعـيم َّالقراء  انفرد هبا عن )٣(

، ٣٧٢ ص ٢انظـر اجلـامع للـداين جوالقايض عن محزة والوليد بن مسلم عن ابـن عـامر الـشامي، 
 .٦٠٨ ص ٤معجم القراءات ج



 

 القواسطريق  ١٨

 .]٤٤ :رساء اإل[ ﴾ c b ﴿ :قرأ حفص -٧
 .التاءب الشاطبية من طريق

 .nc  ﴾ ﴿اجلامع  كتاب منءاي بالطريق القواس منو
 .]١٩:كهف ال[ ﴾ ± ﴿ :قرأ حفص -٨

 .كرس الراءب الشاطبية من طريق
 ﴿اجلامع  كتاب منءارالإسكان  بطريق القواس منو ﴾. 
  .]٢٥:مريم[  ﴾Ò ﴿  حفصأقر -٩
 .ضم التاء وكرس القافب الشاطبية طريق من
﴿ فتح التاء والقافطريق القواس من كتاب اجلامع ب منو ﴾. 

 .]١٠٩:نبياء األ[ ﴾ ¶ ¸ ﴿ :قرأ حفص -١٠
 .األلف وفتح الالم مع اإلظهارب الشاطبية من طريق

 J  I ﴾  ﴿اجلامع  كتاب منلالم مع اإلدغاماسكان ال ألف وإ بطريق القواس منو

                                          
 .٣٨٨ص٢ ج لداين ل جامع البيان رواية شعبة،وافق )١(
 .٤٠١ص٢ ج لداين ل جامع البيان رواية شعبة،وافق )٢(
 .٤٣٢ ص ٢ للداين ج البيانجامع، قراءة محزةوافق  )٣(
 .٤٦٢ص٢ ج لداين ل جامع البيان رواية شعبة،وافق )٤(



 

 القواسطريق  ١٩

 .]٢٨:نمللا [ ﴾d ﴿ :قرأ حفص -١١
 .إسكان اهلاءب الشاطبية من طريق

 ﴿اجلامع  كتاب منكرس اهلاء وصلتها بياءب طريق القواس منو  ﴾. 
T S R Q P O N M L K J I H (: الضاد يفقرأ حفص  -١٢

` _ ^ ] \ [ Z Y X W V Ua (   ]٥٤:الروم[طريـق الـشاطبية مـن 
  .)الفتح والضم(هن يوجب
ً وجها واحدا الضادضمقرأ ب  القواسطريق منو  .من كتاب اجلامع ً

  .]٥٣:اإلحزاب[  ﴾t ﴿  حفصأقر -١٣
 .بالفتح الشاطبية طريق من
⇓﴿ من كتاب اجلامع باإلمالةالقواس طريق  منو ﴾. 

  .]١:يس[  ﴾<= > ﴿  حفصأقر -١٤
 .باإلظهار ً وصال الشاطبيةطريق من
 .طريق القواس من كتاب اجلامع باإلدغام منو

                                          
 .٢٧ص٣ جو١٣٧ ص٢ جلداين ل جامع البيان قراءة الكسائي،فقوا )١(
 جامع البيان، ٥٦وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيان لتوفيق ضمرة ص  )٢(

 .٢٧٨ص ٢ ج لداينل
 .٧٦ ص ٣ جلداين لجامع البيان، قراءة الكسائيوافق )٣(
 .٩٣ ص ٣ جلداين لجامع البيان، رواية شعبةوافق )٤(



 

 القواسطريق  ٢٠

  .]٤٤:فصلت[  ﴾° ﴿  حفصأقر -١٥
 .اهلمزة الثانية بالتسهيل الشاطبية طريق من
﴿طريق القواس من كتاب اجلامع هبمزة بعدها مدة  منو   ﴾. 

  .]٥ و ٤ :اجلاثية[ ﴾7 ﴿  حفصأقر -١٦
 . بتنوين ضم الشاطبيةطريق من
 ﴿ نصب التاء بكرس التنوينطريق القواس من كتاب اجلامع  منو ﴾. 

  .]٢٦:القمر[  ﴾× ﴿  حفصأقر -١٧
 .الياءب الشاطبية طريق من
﴿ التاءباجلامع  طريق القواس من كتاب منو  ﴾. 

  .]١٥:اإلنسان[ ﴾ u ﴿  حفصأقر -١٨
 .ًإثبات األلف وقفاببية  الشاططريق من
ًاأللف وصال ووقفا حذفباجلامع  طريق القواس من كتاب منو ً ﴿ w ﴾. 

﴿ :قرأ حفص -١٩  ﴾] ١٤:املطففني[.  
 .السكتب الشاطبية  طريقمن
﴿واإلدغام دراج اإلب القواس طريق ومن  ﴾ . 

                                          
 .١٤٠ ص ٣ جلداين لجامع البيان، ورشوافق رواية )١(
 .١٦١ ص ٣ وافق قراءة محزة، جامع البيان للداين ج)٢(
 .١٩٧ ص٣وافق قراءة محزة، جامع البيان للداين ج)٣(
 .٢٦٠ ص٣العرشة،  جامع البيان للداين جَّالقراء انفرد هبا عن )٤(
 .٢٧٤ص٣ ج و٤١٦ص١ج ، جامع البيان٥٥ص أحسن البيان طرق الطيبة برواية حفص، وافق بعض )٥(
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، حتقيق عبد الرحيم الطرهوين –أليب عمرو الداين  -يف القراءات السبع   جامع البيان.١

 . الطبعة األوىلدار احلديث القاهرة
 حممـد بـن اجلـزري دار الكتـب العلميـة بـريوت -   غاية النهاية يف طبقات القراء.٢
 .م١٩٣٢ سنة بعةاألوىل،طال
 أليب بكر أمحد بـن احلـسني بـن مهـران األصـبهاين ثـم -الغاية يف القراءات العرش.٣
 . م٢٠٠٣حتقيق مجال رشف دار الصحابة بطنطا الطبعة األوىل سنة  –يسابوري الن
 أليب القاسم يوسف بـن عـيل -الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٤

 حتقيق مجال الشايب، مؤسسة سام للنـرش الطبعـة األوىل سـنة ،ابن جبارة اهلذيل املغريب
 .م مرص٢٠٠٧

َ أليب العز حممد بن احلسني بن بندار القالنـيس - العرشلقراءات ا يف الكفاية الكربى.٥ ْ ُ
 . الطبعة األوىلدار الصحابة مرص  مراجعة مجال رشف ،الواسطي

 أليب بكر أمحد بن احلـسني بـن مهـران األصـبهاين ثـم املبسوط يف القراءات العرش.٦
 . م٢٠٠٦ حتقيق مجال رشف دار الصحابة بطنطا الطبعة األوىل سنة –النيسابوري 

.  حتقيـق د، أليب طاهر أمحد بن عيل بن سوار البغدادي-املستنري يف القراءات العرش.٧
 .م٢٠٠٥الطبعة األوىل سنة دار البحوث العلمية، ديب عامر أمني 

 الدكتور عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين للطباعة والنـرش –معجم القراءات . ٨
 . م٢٠٠٢دمشق الطبعة األوىل 

طيار .، حتقيق د حممد بن أمحد الذهبي- القراء الكبار عىل الطبقات واألعصارمعرفة.٩
 .م١٩٩٥آلتى قوالج، الطبعة األوىل استانبول سنة 

 دار الكتـب – حممد بن حممد بن حممـد بـن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش . ١٠
 .١٩٩٨ الطبعة األوىل سنة –العلمية بريوت 
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 ٢٢...............................................................فهرس املحتويات
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 :مؤلفللصدر 

 .اإلتقان يف نطق بعض ألفاظ القرآن برواية حفص بن سليامن.١

 .أحسن البيان يف رشح طرق الطيبة لرواية حفص بن سليامن.٢

 .الشاطبية ويليها الفرق بني الشاطبية والطيبة من أحسن صحبة يف رواية اإلمام شعبة.٣

 .الشاطبية ويليها الفرق بني الشاطبية والطيبةمن  اجلرس املأمون إىل رواية اإلمام قالون.٤

 .من طريق الشاطبية ويليها الفرق بني الشاطبية والطيبة بن عامرزاد السائر إىل قراءة ا.٥

 .من طريق الشاطبية ويليها الفرق بني الشاطبية والطيبة الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري.٦

 .من طريق الشاطبية ويليها الفرق بني الشاطبية والطيبة غاية رسوري يف رواية الدوري.٧

 .من طريق الشاطبية ويليها الفرق بني الشاطبية والطيبة أحىل درويس يف رواية السويس.٨

 .من طريق الشاطبية ويليها الفرق بني الشاطبية والطيبة غاية رضائي يف قراءة الكسائي.٩
 .من طريق الدرة ويليها الفرق بني الشاطبية والطيبة فرحة األبرار يف قراءة خلف البزار.١٠

 .طريق الدرة ويليها الفرق بني الشاطبية والطيبةمن  إتباع األثر يف قراءة أيب جعفر.١١

 .من طريق الدرة ويليها الفرق بني الشاطبية والطيبة تنوير القلوب يف قراءة يعقوب.١٢

 .الشاطبية ويليها الفرق بني الشاطبية والطيبةمن  رفعة الدرجات يف قراءة محزة الزيات.١٣

 .الشاطبية ويليها الفرق بني الشاطبية والطيبةمن  الثمر اليانع يف رواية اإلمام ورش.١٤

 . من طريق املفردةجالء برصي يف قراءة احلسن البرصي.١٥
 .املبهج ويليها الفرق بني املبهج واملفردةكتاب فتح املهيمن يف قراءة ابن حميصن من . ١٦
 .بني املستنري واملبهجاملستنري ويليها الفرق كتاب الروض الندي يف قراءة اليزيدي من . ١٧
 .الفرق بني املبهج والروضةواملبهج كتاب نظم اجلامن يف قراءة األعمش ابن مهران من . ١٨
 .كتاب نيل األماين يف رواية ورش من طريق األصبهاين من كتاب املصباح. ١٩
  .كتاب فرحة السعيد يف متون التجويد.٢٠
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 .من طريق الشاطبيةشعبة لقراءة عاصم  مصحف رواية حفص وباهلامش رواية.١
 .مصحف رواية حفص وباهلامش رواية قالون من طريق الشاطبية.٢
 . ة ابن كثري املكي من طريق الشاطبيةءمصحف رواية حفص وباهلامش قرا.٣
 .مصحف رواية حفص وباهلامش قراءة ابن عامر من طريق الشاطبية.٤
 .مصحف رواية حفص وباهلامش رواية الدوري من طريق الشاطبية.٥
 .مصحف رواية حفص وباهلامش رواية السويس من طريق الشاطبية.٦
 ة يعقوب من طريق الدرةءمصحف رواية حفص وباهلامش قرا.٧
 . يب جعفر من طريق الدرةة أءمصحف رواية حفص وباهلامش قرا.٨
 .ة خلف من طريق الدرة ءمصحف رواية حفص وباهلامش قرا.٩

 .الشاطبيةمن  لقراءة عاصم وباهلامش رواية حفصمصحف رواية شعبة .١٠
 .مصحف رواية قالون من قراءة نافع املدين من طريق الشاطبية.١١
 .الشاطبيةة ابن كثري املكي من ءامصحف رواية البزي وباهلامش قنبل لقر.١٢
 .الشاطبيةمصحف رواية هشام وباهلامش رواية ابن ذكوان لقراءة ابن عامر من .١٣
 .الشاطبيةمن مصحف رواية الدوري وباهلامش السويس من قراءة أيب عمرو .١٤
 .الشاطبيةمصحف رواية خلف وباهلامش خالد من قراءة محزة الزيات من .١٥
 .الشاطبيةالدوري من قراءة الكسائي من مصحف الليث بن خالد وباهلامش .١٦
 .الدرةة أيب جعفر من ءمصحف رواية ابن مجاز وباهلامش ابن وردان قرا.١٧
 .من طريق الدرةلقراءة يعقوب مصحف رواية روح وباهلامش رويس .١٨
 .دريس من طريق الدرةمصحف خلف العارش بروايتي إسحاق وإ.١٩
 . من طريق األصبهاينمصحف ورش .٢١زرقمن طريق األمصحف ورش .٢٠




